Protokół V sesji Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
z dnia 02 czerwca 2015 r.

Punkt 1.
Otwarcie sesji, powitanie, stwierdzenie kworum, powołanie protokolanta.
Sesję otworzyła Pani Bożena Stradowska- Adamska, stwierdziła kworum (lista obecności zał. nr 1),
powołano protokolanta- Katarzyna Filipowska – WJPM Jeżyce. P. Stradowska-Adamska odczytała
zaproponowany porządek obrad (zał. nr 2), P. Stradowska zaproponowała dodanie jako pkt 1a
podjęcie uchwały ws podjęcie uchwały ws zadań powierzonych w zakresie dróg , pkt 1b omówienie
wyścigu kolarskiego , jako pkt 1c podjęcie uchwały ws. przyjęcia środków za korzystanie z kortówgłosowanie nad zmianą porządku obrad: za: 9, przeciw:0, wstrzymało się:1, mieszkańcy obecni na
sesji zgłosili, że do ich skrzynek trafiły anonimowe informacje dotyczące dzisiejszego spotkania, z
których wynika, że będą dziś omawiane środki na inwestycje dlatego poprosili aby mogli wysłuchać
tematów dotyczących inwestycji, P. Stradowska-Adamska zaproponowała aby przełożyć z uwagi na
obecność mieszkańców pkt 5 na początek głosowanie nad zmianą porządku obrad: za: 9, przeciw:0,
wstrzymało się:1
Punkt 5.
P. Stradowska - Adamska poinformowała o wysokości środków jakimi rada Osiedla dysponuje w tym
roku na remonty dróg i chodników, P. Leśniak poinformował o rozmowach w ZDM na temat
remontów, poprzednia Rada Osiedla podjęła uchwałę o wytypowaniu ulic do remontu, jednak te
ustalenia nie zostały zatwierdzone uchwałą poprzedniej rady, radni nowej kadencji nie mieli wiedzy
na temat poczynionych ustaleń w związku z czym zabrali się za remonty od nowa, informacje o tym,
że Rada zamierza wytypować ulice i chodniki do remontu była umieszczona na Facebooku z prośba o
sygnały od mieszkańców, radni wytypowali ulice w takiej kolejności: Mrowińska chodnik, Kołobrzeska
chodnik, Lubowska chodnik, Białogardzka chodnik, Starogardzka jezdnia, Chodzieska chodnik,
Architektów jezdnia, Lubowska chodnik, Czarnkowska chodnik, Trzcianecka chodnik, Trzebiatowska
chodnik, Budzyńska chodnik, Maszewska jezdnia, Pętla autobusowa – nie leży w gestii ZDM ,
Muszkowska/Karlińska/Lemierzycka/Sułowska jezdnia, Dąbrowskiego stara jezdnia od Santockiej do
Łebskiej, na spotkaniu okazało się, że nie wszystkie zadania z listy są realne do wykonania i nie
wszystkie mogą być wykonane ze środków remontowych, w trakcie spotkania z ZDM wypracowano 2
alternatywy albo zaakceptowanie pomysłu radnych poprzedniej kadencji czyli remont jezdni ul.
Santockiej od Sianowskiej do Lubowskiej albo zdecydować się na zadania z nowopowstałej listy
zadań, które nie wymagają dokumentacji tj. remont ulicy Kołobrzeskiej (Dąbrowskiego-Sianowska)
chodnik bitumiczny oraz remont ul. Białogardzkiej (Chodzieska-Olsztyńska) remont nawierzchni
jezdni, te dwa zadania zapewne nie pochłoną całości środków powierzonych więc w dalszej części
będzie je można rozdysponować na kolejne zadanie w uzgodnieniu z ZDM; głos zabrali mieszkańcy ul.
Tucholskiej prosząc o uwzględnienie chodnika, P. Leśniak wyjaśnił, że zadanie to z informacji
przekazanych przez mieszkankę będzie wymagało pozwolenia na budowę czyli będzie inwestycją i nie
będzie mogło być realizowane z tych środków, mieszkaniec ul. Tucholskiej zgłosił źle wykonany
remont tej ulicy woda zalewa chodnik; kolejna mieszkanka zgłosiła, że na ul. Wejherowskiej miały być
wykonane spowalniacze i chodnik, P. Leśniak wyjaśnił, że w tej chwili jest opracowywany przez ZDM
projekt na wykonanie chodnika wzdłuż Wejherowskiej (Drogowców- Pniewska) ponieważ kilka
działek okazało się, że nie jest miejskich; mieszkanka zapytała czy będą jakieś środki na budowę
chodnika w ul. Wejherowskiej, P. Leśniak wyjaśnił, że projekt jest dopiero wykonywany i należy
przypuszczać, że w tym roku nie uda się uzyskać pozwolenia na budowę i innych formalności załatwić
a po drugie uważa, że wykonanie dokumentacji na cały obszar południa Smochowic pozwoli po
złożeniu jej w ZDM wnioskować do Rady Miasta o przeznaczenie środków na realizację
zaprojektowanych ulic, P. Puchalski odpowiedział, że jest tam błędne oznakowanie co będzie
zgłoszone na spotkaniu na Komisariacie Policji;

Punkt 1a.
Podjęcie uchwały ws. zadań powierzonych w zakresie dróg – P. Stradowska – Adamska odczytała
projekt uchwały o zatwierdzeniu do wykonania ze środków powierzonych ul Kołobrzeskiej – chodnik
oraz ul. Białogardzkiej nawierzchnia jezdni naprawa – za: 10, przeciw:1, wstrzymało się: 0 - uchwała
nr V/27/VII/2015 (załącznik nr 3)

Punkt 1b.
Omówienie wyścigu kolarskiego – omówienie przez P. Dłutkowskiego, P. Gąsiorka i P. Paździorafrekwencja wynosiła ok. 550 uczestników, było więcej atrakcji, były znakowane rowery, P. Gąsiorek
dodał, że równolegle odbywał się rajd organizowany przez Radio Merkury, informacje o wyścigu były
rozmieszczone w szkołach okolicznych, w sklepie, w parafii, głos zabrał również P. Guderjan, który
również był zaangażowany w prace związane z wyścigiem

Punkt 1c.
Podjęcie uchwały ws przyjęcia wpłat za korty tenisowe za: 11, przeciw:0, wstrzymało się:0 uchwała nr
V/28/VII/2015 ( załącznik nr 4)
P. Stradowska – Adamska zaproponowała dodanie punktu 1d dotyczącego podjęcia uchwały ws
zaopiniowania projektu budowy nawierzchni jezdni ul. Beskidzkiej przedstawionej przez Pracownię
Drogową F.K. Filip Kruszewski z uwagi na termin za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0
Punkt 1d.
P. Leśniak omówił spotkanie ze stowarzyszeniem właścicieli nieruchomości przy ul. Beskidzkiej i
Biskupińskiej, którzy zamierzają zrealizować ten projekt, P. Polcyn odczytał projekt uchwały ws.
zaopiniowania projekt budowy nawierzchni jezdni ul. Beskidzkiej przedstawionej przez Pracownię
Drogową F.K. Filip Kruszewski wraz z uzasadnieniem za:11 przeciw:0, wstrzymało się: 0 uchwała nr
V/29/VII/2015 ( załącznik nr 5)
Punkt 2.
Podjęcie uchwały ws. wyboru Komisji ds. Zielonego Poznania – do prac w komisji zgłosili się P.
Matkowska, P. Ratajczak, P. Puchalski i P. Stradowska - Adamska za:11 przeciw:0, wstrzymało się: 0
uchwała nr V/30/VII/2015 ( załącznik nr 6)
W związku z faktem, że sprawa pola golfowego jest bardzo krótka P. Stradowska – Adamska
zaproponowała przesunięcie tego punktu przed sprawę Jeziora Kierskiego za zmianą porządku obrad:
11, przeciw: 0, wstrzymało się: 0
Punkt 4.
P. Siekańska – Żłobińska poinformowała, że na 15 czerwca planowane jest spotkanie z P. Mikułą
Przewodniczącym Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta, Dyrektorem Zakładu Lasów
Poznańskich w temacie pola golfowego; P. Stradowska – Adamska poinformowała, że razem z P.
Siekańską – Żłobińska na spotkaniu w Zakładzie Lasów Poznańskich i ustaliły, że P. Dyrektor będzie
mógł zaprezentować swoja propozycje dotyczącą terenu po szkółce całej radzie oraz
zainteresowanym mieszkańcom.

Punkt 3.
Sprawa Jeziora Kierskiego – P. Stradowska – Adamska poinformowała, że była w terenie, rozmawiała
z przedstawicielami Posnanii ale generalnie wokół całego terenu są ogromne konflikty pomiędzy
użytkownikami terenu czyli między Kaskadą i Posnanią, Rada musi się przyjrzeć całej tej sprawie aby
zająć stanowisko, Kaskada zwraca się z prośbą o spotkanie z Radą Osiedla więc będzie trzeba
wyznaczyć jakiś termin, P. Leśniak zaproponował aby na spotkanie zaprosić też Posnanię aby
zapoznać się z oczekiwaniami obu stron, żeby przygotowali programy dotyczące plaży, P. Sekulski też
był w terenie i zauważył, że tam już jakaś działalność ma miejsce, na plaży i przy wejściu do obiektu
hotelowego były komunikaty o nakazie rozbiórki niektórych obiektów, P. Stradowska – Adamska
przypomniała, że Rada poprzedniej kadencji dostała od POSiR-u projekt umowy, w którym niektóre
zapisy nie były akceptowane przez radnych m.in. 10-letni okres dzierżawy i na spotkaniu w WGN
przedstawiciele Rady poinformowali, że Rada wolałaby aby ten okres był 3-letni i żeby przedstawiono
warunki dzierżawy nie tylko Kaskadzie ale i Posnanii, P. Błoszyk zauważył, że tam konieczne jest
ustanowienie służebności drogi, P. Leśniak zaproponował aby zapytać POSiR co się dzieje w tej
sprawie P. Stradowska – Adamska zaoferowała, że przygotuje pismo w tej sprawie.
Punkt 6
Wolne głosy i wnioski:
- P. Matkowska zaproponowała aby przesunąć środki z turnieju sportowego znajdującego się w
Wydziale Sportu na rajd rowerowy połączony z festynem, P. Błoszyk przedstawił jak ten rajd
będzie wyglądał
- P. Matkowska przypomniała aby komisje się zaczęły spotykać
- Prezentacja radnego miejskiego P. Michała Boruczkowskiego propozycje do inicjatyw jakie
Rady osiedli mogą wykorzystać przy tworzeniu swoich budżetów, w prezentacji znalazły się
m.in. lustra uliczne, poidełka, toalety typy Toi Toi, mała architektura, wiaty przystankowe,
punkty dostępu do internetu i Wi-Fi, słupy ogłoszeniowe
Punkt 7
Zamknięcie sesji
Na tym protokół zakończono

